
BEZPRZEWODOWY CZUJNIK
TEMPERATURY I DYMU

PA-422R

CECHY PRODUKTU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PARAMETRY TECHNICZNE

MONTAŻ

Wysoka czułość wykrywania dymu
Wbudowany czujnik termistorowy, funkcja alarmu wysokiej 
temperatury
Alarm bezprzewodowy
Ręczne testowanie, ręczne wyciszanie alarmu
Alarm świetlno-dźwiękowy

Model: PA-422R
Zasilanie: bateria alkaliczna / węglowa 9V
Pobór prądu w trybie czuwania: ≤ 10uA
Pobór prądu podczas alarmu: ≤ 30mA
Czułość: klasa II
Alarm wysokiej temperatury: 57 ± 5°C
Zakres detekcji: ≤100 m (otwarta przestrzeń) 
Temperatura pracy: -10°C ~ 60°C 
Wilgotność względna: ≤ 95% RH, brak zamarzania
Dźwięk alarmu: >75 dB
Częstotliwość: 433MHz/1527 kodowanie / rezystancja  
                        oscylacyjna 330K
Alarm niskiego napięcia: czujnik wysyła bezprzewodowy kod 
niskiego napięcia, gdy poziom baterii jest niższy niż 5,55 ± 0,3V. 
W stanie ciągłego niskiego napięcia czujnik wysyła kod niskiego 
napięcia raz na 24 godziny.
Żywotność baterii: ≥1 rok

Wybierz odpowiednie miejsce montażu. Wykonaj dwa górne 
otwory w wybranym miejscu na suficie lub ścianie, następnie włóż 
plastikowe kołki rozporowe do otworów, przysuń płytkę montażo-
wą do ściany/sufitu, włóż śruby w otwory w płycie, mocno 
przekręć śruby do ściany/sufitu i w ten sposób stabilnie przymo-
cuj płytę. Czujnik jest kompaktowym urządzeniem, którego nie 
wolno otwierać. Przysuń wierzchnią część czujnika do zamonto-
wanej płytki, obróć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Następnie lekko naciśnij przycisk testujący i sprawdź, czy 
detektor działa prawidłowo.
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TRYBY PRACY ALARM WYCISZONY ORAZ TESTOWANIE

W trybie alarmu dymu lub alarmu wysokiej temperatury należy 
wcisnąć przycisk „Test”. Wówczas alarm zostanie na chwilę 
wyciszony, a dioda LED zacznie szybko migać.

TRYB ŚWIATŁO ALARM DŹWIĘKOWY

Normalny Światło LED
mruga raz na 60s NIE

Testowanie Światło LED
mruga szybko Szybkie piszczenie

Alarm dymu Światło LED
mruga szybko Szybkie piszczenie

Alarm wysokiej
temperatury

Światło LED
mruga szybko Wolne piszczenie

Alarm wyciszony Światło LED
mruga szybko NIE

Niskie napięcie Światło LED
mruga raz na 60s Piszczenie raz na 60s

WYCISZENIE

W normalnym trybie należy wcisnąć przycisk „Test. Pojawi się 
alarm świetlny i dźwiękowy czujnika oraz zostanie wysłany 
radiowy sygnał alarmowy.

TEST

PŁYTKA PODSTAWY

ŚRUBA

CZUJNIK

SUFIT

WAŻNE

UWAGI

Miejsca, w których nie wolno instalować tego urządzenia:

1. Nie wolno instalować czujnika w pobliżu miejsc takich jak 
drzwi, okna, wentylatory itp., gdzie powietrze przepływa 
szybko, ponieważ może to wpłynąć na czułość urządzenia.
2. Nie wolno instalować czujnika w miejscach o dużej 
wilgotności, takich jak łazienka, czy też w miejscach o 
wysokiej temperaturze, takich jak strych. Temperatura 
pomieszczenia powinna mieścić się w zakresie 
-10°C ≤  T ≤ + 50°C.
3. Czujnik należy czyścić miękką szczoteczką co sześć 
miesięcy, aby zapewnić właściwą czułość i żywotność 
urządzenia.

Temperatury nie mieszczące się w podanym zakresie 
mogą powodować fałszywy alarm. Wystarczy zrobić 
miejsce zapewniające cyrkulację powietrza, a dźwięk 
alarmu ustanie. 
Kurz wpływa na czułość detektora. Zwróć uwagę, czy nie 
zbiera się warstwa kurzu, a jeśli tak, usuń ją z powyższą 
metodą czyszczenia.


